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JAARVERSLAG 2020 - STICHTING FIETSMAATJES ALMERE 
Vastgesteld door het bestuur van Stichting Fietsmaatjes Almere op  1 maart 2021. 

 

Inleiding  

Dit is het  tweede jaarverslag van Stichting Fietsmaatjes Almere, opgericht op 

28 januari 2019. 

 

De doelstelling:  

 

De doelstelling: “Stichting Fietsmaatjes Almere is een vrijwilligersorganisatie  voor 

mensen die er graag op uit gaan met de fiets,  maar dit door een beperking (in 

bewegen, zien, horen, cognitie bv. dementie) niet meer zelfstandig kunnen. Ook 

mensen die kampen met eenzaamheid behoren tot onze doelgroep. Zij zijn onze 

“gasten”. Onze  “vrijwilligers”  houden van beweging en van het leggen van 

persoonlijke contacten. Wij  koppelen onze gasten aan onze vrijwilligers en proberen 

daarbij  een goede “match” te maken. We hebben ook een maatschappelijke 

doelstelling: beleidsmakers en politici hebben het vaak over het behoud van 

kwaliteit van leven, bevorderen van vitaliteit en meedoen. Richt je op datgene  wat 

iemand nog wel kan en houd niet op met het benoemen wat iemand niet meer 

kan. Laat dat nu net zijn wat wij  doen en waarmee wij willen bijdragen aan het 

realiseren van  een goed sociaal klimaat in de stad Almere”.  

 

Eind  2019  zijn  de speerpunten voor 2020 vastgelegd in het werkplan 2020-2021. 

Deze speerpunten worden verderop in dit verslag besproken.  

1) Uitbreiden van het aantal duofietsen,  

2) Uitbreiden van het aantal vrijwilligers 

3) Vinden en bedienen van nieuwe “gasten” 

4) Versterken bestuurskracht  met iemand die de “stalling” van de fietsen onder 

            beheer krijgt. 

5) Versterken van de functies planning en coördinatie met een of meerdere  

            wijkcoördinatoren 

6) Werven van “fietswachten” per wijk 
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Vervolg speerpunten werkplan 2020-2021 

7) Borgen van de samenwerkingsrelaties met  relevante organisaties als o.a.  

            Zorggroep Almere, InteraktContour, de Schoor, de VMCA, Gemeente  

            Almere, Fietsclub FRTCA,  

8) Verkrijgen van e-herkenning ten behoeve van de VOG verklaringen van  

            onze fietsvrijwilligers. 

9) Voor fietsmaatjes Almere optimaliseren van software programma  

            “Samen Fietsen”.  

10) Aandacht voor  structurele inkomsten uit donaties en sponsoring.  

            Naast het verwerven van  giften t.b.v. de aanschaf van nieuwe fietsen willen  

            we dit jaar ook meer jaren overeenkomsten verwerven bij donateurs en    

            sponsoren t.b.v. de kosten van de organisatie.  

11) Een bijdrage leveren aan de oprichting van een landelijke vereniging  

            van lokale stichtingen Fietsmaatjes 

12) Organiseren van bindende bijeenkomsten voor onze vrijwilligers.  

13) Organiseren van voorlichting aan potentiële verwijzers van “gasten”.     

 

 

 

 

 

Het jaar 2020 werd voor een 

heel groot deel beheerst door 

de Corona pandemie waaraan 

we in dit verslag dan ook een 

aparte paragraaf zullen wijden.  

Daarnaast zullen we de 

speerpunten uit ons werkplan 

bespreken.  
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Het bestuur  

Het bestuur heeft zich in de loop van het tweede jaar uitgebreid met Luuk Joosten 

die zich speciaal richt op de stalling van de fietsen. Door de komst van Luuk heeft 

het bestuur zich opgesplitst in een dagelijks bestuur en een aantal bestuur 

ondersteuners.  

Het dagelijks bestuur bestaat uit:  

1. Bert Groot Roessink, voorzitter;  

2. Donald Smit, secretaris;  

3. Meindert Pol, penningmeester,  

Het “team” bestuur ondersteuners bestaat uit:  

1. Bart Bakker, technische zaken,  

2. Wil van Koningsbrugge, hoofd coördinatie,  

3. Ien van den Akker, hoofd planning 

4. Margreet Kamper, jeugdzaken en vertrouwenspersoon 

5. Luuk Joosten, stalling van onze duofietsen 

In 2020  heeft het dagelijks bestuur maandelijks vergaderd op de eerste maandag 

van de maand. Eens per kwartaal was er een gemeenschappelijke vergadering van 

dagelijks bestuur en de bestuur ondersteuners.  

 

De onderwerpen die dit jaar in de bestuursvergaderingen aan de orde zijn gekomen 

zijn :  

• werkplan 2020-2021,inclusief begrotingen voor 2020 en 2021   

• jaarverslag 2019, financiële  verantwoording aan Oranje fonds  

• stalling van de duofietsen  

• verkrijgen van e-herkenning tbv de aanvraag van VOG verklaringen door 

onze vrijwilligers   

• aanvragen van  subsidie bij diverse partijen,  

• de CORONA pandemie   

• beleid rond keuze voor nieuwe duofietsen   

• werving van donaties t.b.v. aanschaf van nieuwe duofietsen en tbv onze 

exploitatie,   

• verbeteren van onze website,   

• onze presentatie in de lokale pers en op sociale media, alsmede aanschaf 

van PR materiaal, 

• ontwikkelen van contact met InteraktContour realisatie van goede stalling 

voor de duofietsen,  
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vervolg onderwerpen bestuursvergaderingen 2020. 

 

• onderhouden van contacten met onze partners (zoals Zorggroep Almere, de 

Schoor, VMCA),   

• onderhouden van contacten met andere Stichtingen  Fietsmaatjes  in 

Nederland en de ontwikkelingen rond de landelijke organisatie 

Fietsmaatjes.nl, 

• implementeren van het  planningssysteem Samen Fietsen,  

• deelname aan Rabo-clubsupport 

• evalueren van 2020 in het licht van het meerjarenplan 2020-2025 en de 

meerjarenbegroting 2020-2021,               ,  

• registreren van de fietsactiviteiten van vrijwilligers 

• beleid over het werven van vrijwilligers en gasten 

 

 

De Corona pandemie 

In  de eerste twee maanden van 2020 werd er door de winterse omstandigheden 

weinig gefietst en het werven van vrijwilligers en gasten stond vanwege vakanties 

van bestuursleden op een laag pitje. We waren in afwachting van onze twee 

bestelde Orthros duofietsen die eind februari werden afgeleverd. En toen werd de 

eerste lock down afgekondigd en moesten alle activiteiten gestaakt worden. 

Er was één uitzondering: een echtpaar uit stad oost mocht samen blijven fietsen en 

zij hebben daar ook dankbaar gebruik van gemaakt. In juni is er vanuit het netwerk 

van lokale Fietsmaatjes organisaties een initiatief gestart om duofietsen CORONA 

proof te maken. Dit resulteerde in het ontwikkelen van “kuchschermen” waarmee de 

overdracht van het virus op eenzelfde manier werd beperkt dan door 1,5 meter 

afstand. Door een arts van GGD Flevoland zijn de schermen beoordeeld en goed 

bevonden. Met steunvan de HAELLA stichting hebben we kuchschermen kunnen 

kopen bij de firma HUKA voor alle duofietsen. Daarnaast werd een landelijk protocol 

ontwikkeld waar we ons bij aansloten. Na peiling onder onze vrijwilligers en gasten 

zijn we vanaf 1 juli weer gaan fietsen.  
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Vervolgens zijn we vanaf 1 juli ook weer gestart met het organiseren van 

kennismakingsgesprekken met nieuwe vrijwilligers en gasten. In de loop van de 

zomermaanden werden de beperkende maatregelen vanwege de Corona 

pandemie versoepeld, nam de behoefte aan het maken van fietstochtjes toe en 

meldden zich ook weer nieuwe vrijwilligers en gasten aan.  

Bij de tweede lock down periode waren er eigenlijk geen nieuwe  beperkingen voor 

ons, en is na overleg in het landelijk netwerk, besloten met strikte in acht name van 

protocol en aanwezigheid van een kuchscherm onze activiteiten voort te zetten. 

Een aantal vrijwilligers en gasten heeft afgezien van het maken van fietstochtjes, 

maar het merendeel is doorgegaan met fietsen.  

Tot 1 januari 2021 hebben zich geen nieuwe Corona infecties voorgedaan bij 

vrijwilligers of gasten van Fietsmaatjes Almere.      

Bij het werven van gasten en vrijwilligers werd in 2020 ernstig rekening gehouden met 

de Corona pandemie. Maar met evenveel overgave als voorheen opgepakt door 

Wil van Koningsbrugge en Ien van den Akker. Zelf geven ze hieronder hun ervaringen 

weer: 

 

           In 2020 hebben we ongeveer 75 gesprekken gevoerd met vrijwilligers en           

           gasten. Begin van het jaar konden we met de vrijwilligers nog in de bibliotheek   

of in een buurthuis afspreken, maar tijdens de coronaperiode hebben we de 

gesprekken bij hen thuis moeten voeren vanwege en met inachtneming van de 

door de regering vastgestelde coronaregels. Hoewel we er de voorkeur aan geven   

                                                          om gesprekken met gasten en vrijwilligers met z’n  

                                                          tweeën te doen, moesten we door de       

                                                          coronaregels veel van de gesprekken alleen              

                                                          voeren. Ondanks dat zijn we er toch in geslaagd            

                                                          veel leuke “matches” te maken en konden we de  

                                                          mensen in deze zware periode toch een    

                                                          vooruitzicht aanbieden.  Het “echte” fietsen kon  

                                                          namelijk  vanaf 1 juli  weer doorgaan,  omdat we    

                                                          een kuchscherm op de fiets hadden geplaatst,  

                                                          waardoor de mensen elkaar tijdens het fietsen niet   

                                                          konden besmetten. Voor de vrijwilligers werd ook   

een speciaal corona hygiëneprotocol opgesteld. Ondanks deze maatregelen is een  

aantal vrijwilligers en gasten tijdens deze periode toch afgehaakt. Zij vonden het 

risico om besmet te worden te groot, meestal omdat zijzelf tot een kwetsbare groep 

behoorden. 

Vanwege corona konden de door ons geplande activiteiten geen doorgang 

vinden. Dus geen vrijwilligersbijeenkomsten, geen leefstijlmarkten en andere 

evenementen. Dat is heel jammer, omdat we met die bijeenkomsten de contacten 

tussen de vrijwilligers onderling wilden bevorderen. Wel kunnen we met groot plezier 

terugkijken op onze deelname aan de Floriade fietstocht die in september gelukkig 

wel kon doorgaan. 
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Onze Gasten 

In 2020 hebben 40 thuiswonende mensen zich aangemeld als “gast”. Daarvan is met 

23 ook daadwerkelijk gefietst. Naast deze aangemelde thuiswonende gasten heeft 

een aantal vrijwilligers ook gefietst met “gasten” die wonen in de Overloop, in Zephyr 

of in Castrovalva. In december zijn de eerste proefritten gemaakt met bewoners van 

de Bellettrie.  

Dat in 2020 niet met alle aangemelde thuiswonende “gasten” kon worden gefietst 

werd veroorzaakt door een heel palet aan factoren, waarbij Corona een grote  rol 

speelde.  

Onze plannen om in 2020 in de stad een aantal voorlichtingsbijeenkomsten te 

organiseren en net als in 2019 volop te participeren in beurzen en festivals die 

anderen wilden organiseren konden geen van allen uitgevoerd worden vanwege 

de Corona pandemie.  

We hebben wel veel energie gestoken in overleg met medewerkers van 

InteraktContour om bewoners en bezoekers van hun centra als gast te kunnen 

verwelkomen. De realisatie van de stallingen bij de Bellettrie en de Plint zorgen voor 

hoog gespannen verwachtingen over het deelnemen van hun doelgroep, mensen 

met niet aangeboren hersenletsel, aan onze fietstochten. Een aantal enthousiaste 

vrijwilligers staat daar begin 2021 ook voor klaar.  

We hebben ook contact gelegd met de Woonzorg Flevoland. Zij verzorgen ook 

dagbestedingsactiviteiten voor mensen met een beperking. We zijn met twee 

duofietsen naar een bijeenkomst van hen op de Kemphaan geweest en hebben 

daar een reguliere gast aan over gehouden. In 2021 willen we de relatie met 

Woonzorg Flevoland uitbreiden.   

Aan het Kick Wilstra plantsoen in Almere Buiten wonen 38 mensen met de ziekte 

schizofrenie zelfstandig onder begeleiding van medewerkers van Triade. In 2020 is 

een van de bewoners gaan fietsen op de duofiets en is razend enthousiast. In 2021 

willen we samen met de begeleiders  proberen meer bewoners enthousiast te krijgen 

voor de duofiets.      
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Onze vrijwilligers 

Fietsmaatjes Almere is een totale vrijwilligersorganisatie. Naast de fietsvrijwilligers 

doen de bestuursleden hun werk vrijwillig en hebben we in 2020 ook veel hulp gehad 

van vrijwilligers bij andere acties ( zoals het maken van foto’s en filmpjes voor onze 

PR middelen,  ondersteuning bij het opzetten van de website, testen van fietsen en 

verbeteren van stalling bij  Zephyr). In totaal beschikte Fietsmaatjes Almere op 31 

december over 99 vrijwilligers.  

De instructie van vrijwilligers om het fietsen op de duofiets met een gast goed onder 

de knie te krijgen moest vanwege de Corona maatregelen in 2020 geheel op 

individuele basis gebeuren door ervaren fietsvrijwilligers.  

Op 31 december 2020 stonden 99 mensen ingeschreven als vrijwilliger om te fietsen. 

In 2020 is door 55 van hen daadwerkelijk gefietst. Zij hebben met onze gasten  514 

fietstochten gemaakt en meer dan 7600 kilometer gefietst. Naast de individuele ritjes 

zijn er ook veel kilometers gereden voor instructie, proefritten en helaas ook voor 

bezoeken aan de fietsenmaker. Op 5 september hebben we met alle fietsen 

meegedaan aan de Floriade fietstocht. 

 

 

 

Alle vrijwilligers hebben in de loop van het jaar een vrijwilligersovereenkomst 

getekend. Dank zij het verkrijgen van E-herkenning kunnen alle vrijwilligers  gratis een 

VOG verklaring krijgen, die aan elke vrijwilligersovereenkomst is gehecht.    

Het implementeren van het planningsprogramma “Samen Fietsen” heeft heel wat 

voeten in aarde gehad. Maar in de loop van 2020  is  dit steeds beter gaan 

functioneren en  onze  vrijwilligers plannen hun ritten nu allemaal zelf in.   

Onze vrijwilligers zijn verzekerd via de regeling van de verzekering van vrijwilligers bij 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten.  

Helaas konden we door Corona maatregelen geen bijeenkomsten organiseren voor 

onze vrijwilligers, de plannen daarvoor moesten helaas in de kast blijven.  
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Onze duofietsen 

 

In ons jaarverslag van 2019 maakten we al melding van 

het feit dat we eind december van dat jaar twee nieuwe 

fietsen bij de firma Huka hadden besteld. Deze werden 

geheel volgens afspraak eind februari afgeleverd.  Het in 

gebruik nemen van deze fietsen moest echter wachten 

tot 1 juli, toen we na montage van de Kuchschermen 

Corona proof konden gaan fietsen. Daarna zijn alle fietsen 

intensief gebruikt en is er in 2020 bijna 9000 kilometer 

afgelegd met de fietsen.  De fietsen staan onder 

technische beheer van Bart Bakker.   

We hebben in dit jaar ervaring opgedaan met de fietsen 

van twee fabrikanten in Nederland. We hebben die 

ervaring gebruikt voor het bepalen van de keus voor de 

volgende fietsen. Na een uitvoerige analyse hebben we 

uiteindelijk gekozen voor de fietsen van de firma Huka. We 

hebben hen wel deelgenoot gemaakt van onze twijfels 

over de geschiktheid van hun huidige fietsen voor het 

fietsmaatjes concept. In 2021 zullen we daar verder veel 

aandacht aan schenken, ook met het oog op de langere 

termijn.        

 

 

 

De “stalling” van onze  fietsen. 

Onze eerste fiets stond ook in 2020 gestald bij  woonzorgcentrum De Overloop in 

Almere Haven. De verbouwing van de Overloop liep door de Corona pandemie 

grote vertraging op en we hebben het hele jaar moeten improviseren met de 

stallingsplaats, wat steeds in goed overleg met alle  betrokken medewerkers van De 

Overloop gebeurde. Over een nieuwe stalling start in januari 2021 een overleg.  

Onze tweede fiets is het hele jaar naar onze volle tevredenheid gestald in de 

fietsenstalling van Castrovalva,  “centrum voor wonen zorg en welzijn” in de wijk 

Tussen de Vaarten in Almere stad.   

In 2020 hebben we één van de nieuwe duofietsen gestald bij Zephyr in Almere 

Buiten. Fietsmaatjes heeft daar in 2020 de dakbedekking  van de stalling vernieuwd. 

In 2020 kregen we de beschikking over de mogelijkheid om twee duofietsen te 

stallen in de Gemeentelijke fietsenstalling onder de openbare bibliotheek in Almere 

stad. We fietsen  vanuit deze stalling met de tweede Huka fiets. 
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In oktober 2020 hebben we in goed overleg met InteraktContour een mooie stalling 

in gebruik mogen nemen bij De Bellettrie in de Literatuurwijk in Almere stad. 

Vooralsnog gebruiken we hier de oude duofiets van Zephyr in afwachting van een 

nieuwe fiets de we begin 2021 willen aanschaffen.  

In december 2020 hebben we de beschikking gekregen over een fijne stalling in 

Almere Poort. In samenwerking met InteraktContour hebben we bij de Plint, een 

centrum voor dagbesteding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, een 

bergruimte geschikt gemaakt om een duofiets te kunnen stallen. De fiets die in 

december door ons is gekocht na een mooie  gezamenlijke inzameling van geld 

met  Woonzorgcentrum Vizier en het Wijkteam Almere Poort wordt in januari 2021 

daadwerkelijk in gebruik genomen voor alle inwoners van Almere Poort, inclusief de 

bewoners van Vizier en bezoekers van de Plint. 

Al deze stallingen samen zorgen voor een veel fijnmaziger verdeling van de 

duofietsen dan in 2019 het geval was. In de komende jaren zullen we naar verdere 

verfijning van de beschikbaarheid van duofietsen streven.       
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Activiteiten  

5 september deelname aan de Floriade fietstocht 

 

Communicatie 

Het bestuur had in het begin van het jaar veel plannen om de bekendheid van de 

Stichting Fietsmaatjes in Almere tot stand te brengen en te vergroten. Bijeenkomsten 

met mensen mochten we niet organiseren. Voorlichting en nieuws hebben we 

daarom uitsluitend verspreid via de website (www.fietsmaatjes.nl), de 

facebookpagina, flyers, posters en visitekaartjes.  

En vanaf oktober hebben we wekelijks een aantal kleine advertenties mogen 

plaatsen in de weekkrant AlmereDezeWeek.  

 

 

 

 

In 2020 hebben we ook diverse malen gerapporteerd aan de donateurs van de 

eerste vier fietsen over het gebruik van de fietsen en hen goed laten zien hoe hun 

naam vermeld staat op de borden die we aan elke fiets monteren. In onze e-mail 

boodschappen maken we  gebruik van een pagina waar alle sponsoren en 

donateurs op vermeld staan.  
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Financiën  

Financieel heeft de Stichting Fietsmaatjes Almere in dit tweede jaar sterk geleund op 

de subsidie van het VSB fonds om de organisatiekosten, waaronder wij ook de 

vervanging van duofietsen op de langere termijn verstaan, te dekken.  

De kosten van aanschaf van nieuwe fietsen worden gedekt uit incidentele donaties, 

waarbij we bij de duofiets voor Almere Poort voor het eerst samengewerkt hebben 

met andere organisaties. Het SGS fonds had ons al in 2019 15000 euro toegezegd als 

bijdrage bij de aanschaf van twee duofietsen. Stichting de Schoor heeft ten 

behoeve van de fiets in Poort ook 500 euro bijgedragen.  

Het Haella fonds heeft ons geholpen bij de bekostiging van de kuchschermen.  

Deelname aan de Rabo clubsupport-actie was ook dit jaar een groot succes. Na vijf 

gerenommeerde en traditionele vrijwilligersorganisaties stond Fietsmaatjes Almere dit 

jaar  op de zesde plaats van meest gekozen activiteit, met de daarbij behorende 

forse schenking van ruim € 2.000,-  

We zijn er in dit eerste jaar zeer beperkt in geslaagd om individuele donateurs aan 

ons te binden, maar de eerste twee zijn over de brug.  

De stichting heeft de ANBI status, waardoor giften aftrekbaar zijn.  

 

                      Zie pagina’s 14 en 15 voor Financiële Rapportage 2020 
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De toekomst 

Stichting Fietsmaatjes Almere heeft in 2019  een plan van aanpak gemaakt waarin 

ook al melding werd gemaakt van een visie op de langere termijn.   

Fietsmaatjes Almere realiseert zich dat de groei van het aantal gasten en vrijwilligers, 

en de aanschaf van nieuwe fietsen, naast de benodigde euro’s om de fietsen te 

kunnen betalen, veel tijd en aandacht zullen vergen van veel mensen die zich 

vrijwillig inzetten voor Fietsmaatjes Almere. We denken dan ook minimaal de periode 

tot 2030 nodig te hebben om alle bewoners van Almere die daar behoefte aan 

hebben in staat te kunnen stellen om met een vrijwilliger/mantelzorger op een 

duofiets te gaan fietsen.  

Demografische gegevens vertellen ons dat in er 2019 bijna 7.500 personen van 75+ in 

Almere wonen. De groei van deze bevolkingsgroep zal tussen 2019 en 2030 

ongeveer 50% zijn. Een aantal van ruim 10.000 75+ers in 2030 lijkt realistisch. Als daar 

6% van in aanmerking komt voor het fietsen met een vrijwilliger op de duofiets, gaat 

het dus om 600 mensen in Almere. Hiervoor zijn minimaal 500 vrijwilligers nodig en 

minimaal 40 duofietsen. 

Dit is een enorme uitdaging voor de Stichting Fietsmaatjes Almere voor de komende 

jaren. In het werkplan 2020-2021 zijn onze ambities vastgelegd. 
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De in 2019 geformuleerde uitdaging vormde in 2020 een belangrijke drijfveer voor 

ons. Daarom sluiten we dit jaarverslag met een weergave van de realisatie van de in 

de aanvang van dit jaarverslag geformuleerde speerpunten. 

1) Uitbreiden van het aantal duofietsen : is gelukt  

2) Uitbreiden van het aantal vrijwilligers:   is gelukt 

3) Vinden en bedienen van nieuwe “gasten”:  is gelukt  

4) Versterken bestuurskracht met iemand die de “stalling” van de fietsen onder 

beheer krijgt: is gelukt  

5) Versterken van de functies planning en coördinatie met een of meerdere wijk- 

coördinatoren: is nog niet gelukt 

6) Werven van “fietswachten” per wijk: is niet gelukt 

7) Borgen van de samenwerkingsrelaties met  relevante organisaties als o.a. 

Zorggroep Almere, InteractContour, de Schoor, de VMCA, Gemeente 

Almere, Fietsclub FRTCA: is gelukt,  

8) Verkrijgen van e-herkenning ten behoeve van de VOG verklaringen van onze 

fietsvrijwilligers: is gelukt . 

9) Voor fietsmaatjes Almere optimaliseren van software programma  

“Samen Fietsen”: is gelukt .   

10) Aandacht voor  structurele inkomsten uit donaties en sponsoring. Naast het 

verwerven van  giften t.b.v. de aanschaf van nieuwe fietsen willen we dit jaar 

ook meer jaren overeenkomsten verwerven bij donateurs en sponsoren t.b.v. 

de kosten van de organisatie, is niet gelukt  

11) Een bijdrage leveren aan de oprichting van een landelijke vereniging van 

lokale stichtingen Fietsmaatjes, is gebeurd, proces is nog niet afgerond 

12) Organiseren van bindende bijeenkomsten voor onze vrijwilligers, is niet gelukt. 

13) Organiseren van voorlichting aan potentiele verwijzers van “gasten”, is niet 

gelukt.     

De Corona pandemie is de voornaamste reden geweest waardoor een aantal 

doelstellingen (nog) niet gerealiseerd konden worden.  

 

 

 

Stichting Fietsmaatjes Almere 

Ananasstraat 1,  1326 GH ALMERE 

info@fietsmaatjesalmere.nl 

Kvk nr. 73821365 
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JAARVERSLAG 2020 – STICHTING FIETSMAATJES ALMERE 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

€ € € €
VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

DUO-fietsen 39.870,00 19.190,00 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  

Debiteuren 6.122,50  200,00  

Overige vorderingen 1.165,99  11.639,00  

7.288,49 11.839,00

Liquide middelen 2.256,35 12.323,73

 

49.414,84 43.352,73

STICHTINGSVERMOGEN  

Algemene reserves -292,06 0,00

Bestemmingsreserves 41.870,00     42.740,54

Expoitatieresultaat lopend jaar 2.290,89 -292,06

43.868,83 42.448,48

KORTLOPENDE SCHULDEN  

Vooruitontvangen bijdragen 277,50    0,00

Nog te betalen kosten 5.268,51    904,25

0,00 0,00

5.546,01 904,25

49.414,84 43.352,73

31-12-2020 31-12-2019

Financieel rapport 2020 – Stichting Fietsmaatjes Almere
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JAARVERSLAG 2020 – STICHTING FIETSMAATJES ALMERE 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

 2020 Begroting 2019

2020

€ € €

Baten:
Totaal 8.413,07 8.375,00 8.767,50

Lasten:
Uitgaven/kosten DUO-fietsen 3.256,98 6.965,00 2.666,80

Afschrijvingen 0,00 6.750,00 198,81

Vaste kosten 478,38  718,00  204,50

Organisatie kosten 2.386,82  6.990,00  5.989,45

Onderhoud 0,00  0,00  0,00

Reserveringen 0,00       0,00  0,00

Totaal 6.122,18   21.423,00  9.059,56

Resultaat 2.290,89  -13.048,00  -292,06

Financieel rapport 2020 – Stichting Fietsmaatjes Almere
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